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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i
Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet föreslår att dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB:s verksamhet
förs över till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB förs
över till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB genom ett s k inkråmsöverlåtelse
att Prima Liv i Danderyd AB därefter skall vara ett vilande bolag.

Bilagor
1 Danderyds Sjukhus skrivelse
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-11-09
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 november 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 november 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-, fp- och -ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå
förslaget att överföra verksamheten i Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds sjukhus AB, att uppdra till Danderyds sjukhus AB att
förebereda en avyttring av dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB och den
verksamhet bolaget för närvarande bedriver.

Prima Liv i Danderyd AB utgjorde från starten en viktig förstärkning av
mödravården i Stockholms län. Bolaget skapade också en ökning av
valfriheten för medborgarna och fler arbetsgivare inom vården.
Det är inte sannolikt att någon av dessa positiva resultat hade kunnat
åstadkommas utan skapandet av ett särskilt fristående bolag.
2004 förvärvade Danderyds sjukhus AB denna fristående mödravård. Detta
skedde under former som stred mot kommunallagen.
För framtiden bör de ursprungliga syftena med en fristående mödravård –
mångfald och valfrihet för föräldrar och anställda – prioriteras. Förslaget att
slå samman Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB bör
därför avslås. Ett nära samarbete mellan mödravård och förlossningsvård
kräver på intet sätt att verksamheterna nödvändigtvis måste finnas inom
samma organisation. Landstinget kommer i framtiden att avveckla sitt
ägande i Prima Liv i Danderyd AB, innefattande den verksamhet bolaget för
närvarande bedriver. Danderyds sjukhus AB bör omedelbart starta arbetet
mot detta mål.”
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Ärendet och dess beredning
Danderyds Sjukhus AB:s styrelse har den 9 november 2005 hemställt hos
ägarutskottet att Prima Liv fusioneras till Danderyds Sjukhus AB och
härmed upphör som ett dotterbolag.
Danderyds Sjukhus AB:s skrivelse bifogas (bilaga).
Ägarutskottet har den 15 november 2005, enligt landstingsdirektören
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB
överförs till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB genom ett s k
inkråmsöverlåtelse, att Prima Liv i Danderyd AB därefter skall vara ett
vilande bolag.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att
avslå förslaget att överföra verksamheten i Prima Liv i Danderyd AB till
moderbolaget Danderyds sjukhus AB, att uppdra till Danderyds sjukhus AB
att förebereda en avyttring av dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB och
den verksamhet bolaget för närvarande bedriver.
Prima Liv i Danderyd AB utgjorde från starten en viktig förstärkning av
mödravården i Stockholms län. Bolaget skapade också en ökning av
valfriheten för medborgarna och fler arbetsgivare inom vården.
Det är inte sannolikt att någon av dessa positiva resultat hade kunnat
åstadkommas utan skapandet av ett särskilt fristående bolag.
2004 förvärvade Danderyds sjukhus AB denna fristående mödravård. Detta
skedde under former som stred mot kommunallagen.
För framtiden bör de ursprungliga syftena med en fristående mödravård –
mångfald och valfrihet för föräldrar och anställda – prioriteras. Förslaget att
slå samman Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB bör
därför avslås. Ett nära samarbete mellan mödravård och förlo ssningsvård
kräver på intet sätt att verksamheterna nödvändigtvis måste finnas inom
samma organisation. Landstinget kommer i framtiden att avveckla sitt
ägande i Prima Liv i Danderyd AB, innefattande den verksamhet bolaget för
närvarande bedriver. Danderyds sjukhus AB bör omedelbart starta arbetet
mot detta mål.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 november 2005 bifogas
(bilaga).
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Bilagor
Danderyds sjukhus skrivelse

Bakgrund
Den 1 juli 2004 förvärvade Danderyds Sjukhus AB mödravårds centralen
Prima Liv i Danderyd AB. Förvärvet av Prima Liv var ett led i Danderyds
sjukhus AB (DS AB) förberedelser inför de förändringar som Stockholms
läns landsting planerar att genomföra kring mödravården och förlossningsvården från år 2005/2006. De planerade förändringarna går ut på att
landstinget vill införa ett mer organiserat samarbete mellan mödravård och
förlossningsvård. Enligt förslaget kommer landstinget att upphandla hela
vårdkedjor från s.k. generalentreprenörer. Generalentreprenören tar ansvaret
för att förse det gravida paret med en fungerande och sammanhängande
vårdkedja kring både mödravård och förlossningsvård.
DS AB gör bedömningen att en djupare samverkan av förlossningsvården
vid Kvinnokliniken och mödravården vid Prima Liv kommer att resultera i
en tydligare och effektivare vårdkedja som de blivande föräldraparen
kommer att ha stor nytta av. Utöver de synergieffekter som kommer att
uppnås ur ett vårdperspektiv bedöms det fördjupade samarbetet också kunna
minska de totala kostnaderna i vårdkedjan.
Under det brutna räkenskapsåret 2004 och hela 2005 är Prima Liv ett
dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB.
Utvärdering
Efter det första året har en utvärdering gjorts av den nuvarande
organisatoriska lösningen. Denna visar att ”dotterbolagsmodellen” är
administrativt tungrodd och dyr. Exempelvis har revisionskostnaderna ökat
med 60%. Utöver detta har de ökade systemkraven inom journalhantering
och ekonomiska avstämningar lett till administrativt merarbete.
Rationaliseringsvinster kan också göras framförallt avseende månads- och
årsbokslutshanteringen vilket blir en klar kostnadseffektivisering.
Med detta som utgångspunkt föreslår styrelserna vid Danderyds Sjukhus AB
och Prima Liv att verksamheten överförs till DS AB i samband med
årsskiftet 2005/2006.

FÖRSLAG 2005:152

5
LS 0511-1976

Förändring
Under förutsättning att ägarutskottet godkänner att Prima Liv upphör som ett
dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB kommer en verksamhetsövergång
ske via en inkråmsöverlåtelse per den 31 december.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund och synpunkter
Prima Liv är sedan 2004-07-31 ett av DS AB helägt dotterbolag och
bedriver mödravårdsverksamhet i lokaler inom Danderyds Sjukhus. DS AB
noterar i sin skrivelse att ur verksamhetssynpunkt uppnåddes positva
effekter genom införskaffandet av Prima Liv som blev ett dotterbolag till
DS AB.
I samband med gjord utvärdering efter ett år kan emellertid konstateras att
vald organisationsform med verksamheten i ett dotterbolag visat sig ge
negativa effekter ur administrativ synvinkel bland annat i form av merarbete och merkostnader. Frågan har diskuterats i respektive bolags
styrelse varvid det har framkommit önskemål om att överföra verksamheten i Prima Liv till DS AB genom en sk inkråmsöverlåtelse och att Prima
Liv därefter blir ett vilande dotterbolag till DS AB.

I avtalet om överlåtelse av aktier mellan DS AB och Prima Liv finns
inskrivet dels att säljarna skall ha rätt till en styrelserepresentant efter
övertagandet och dels att Prima Livs styrelse skall utarbeta ett system för
rörlig löneandel vilket skall utvärderas vid utgången av 2005. Landstingsstyrelsens förvaltning förutsätter att dessa punkter i överlåtelseavtalet
upphör i samband med inkråmsöverlåtelsen.
I övrigt har landstingsstyrelsens förvaltning inget att erinra mot föreslagen
åtgärd utan tillstyrker denna.

